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პოლონური ლიტერატურის როლი პოლონური 

ეროვნული იდენტობისა და სახელმწიფოებრიობის 

შენარჩუნების საქმეში 1795-1831 წლებში 
 

შესავალი 

არაერთ ქვეყანას, მათ შორის პოლონეთს, სჭირდება ერთიანობა და ძალა, რომ 

შეინარჩუნოს ეროვნული იდენტობა და სახელმწიფოებრიობა, მაშინ როდესაც 

არაერთი მტერი ჰყავს ქვეყანას. პოლონეთისთვის ეს ყოველივე არ იყო ადვილი 

მეთვრამეტე-მეცხრამეტე საუკუნეებში, ბუნებრივია, ამიტომაც პოლიტიკოსებს, 

მმართველ ძალას, უნდა დახმარებოდნენ მწერლები, მხატვრები, ზოგადად 

ხელოვანები და ასევე მოქალაქეები. 1795-1831 წლებში პოლონური ლიტერატურის 

როლი საყურადღებოდ მნიშვნელოვანია ამ საქმის შესრულებაში. 

 

ტერმინის „ეროვნული იდენტობა“ მრავალფეროვანი დეფინიციები 

სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ, აუცილებელია, ტერმინების დეფინიცია. რა არის 

ეროვნული იდენტობა? ამ სიტყვის განმარტება არც თუ ისე ადვილია, არსებობს 

არაერთი ინტერპრეტაცია და უამრავ ადამიანს გამოუთქვამს აზრი. ყველაზე 

გავრცელებული განმარტების მიხედვით, ეროვნული იდენტობა არის ის, რომ ადამიანი 

თავს გრძნობს ამა თუ იმ ნაციის თუ ქვეყნის წევრად, ის საკუთარ თავს მათ ნაწილად 

მოიაზრებს. ზოგი მკვლევარი ამ დეფინიციას არ ეთანხმება და თვლის, რომ 

აუცილებელია, ტრადიციები, კულტურა და ენაც იყოს განხილული, როდესაც 

ეროვნულ იდენტობას შეეხება საქმე. ამ არაერთგვარი აზრების გამო საკმაოდ ძნელია, 

გააცნობიერო, რომელი მათგანი უფრო ახლოა სიმართლესთან. ფსიქოლოგები თვლიან, 

რომ ადამიანი აცნობიერებს მასსა და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს შორის 

განსხვავებას და სწორად ეს არის ეროვნული იდენტობის დამადასტურებელი 

მათთვის. როდესაც ამ საკითხს განვიხილავთ, უნდა გავიხსენოთ ის „საერთო 
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წერტილები“, რომლებიც ხვდებათ ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, 

მაგალითად, ქვეყნის დროშა, ენა, ნაციონალური სიმბოლოები, კულტურული 

ღირშესანიშნაობები, ისტორია და მრავალი სხვა, რათა მივხვდეთ, თუ როგორ 

წარმოიშვა ეროვნული იდენტობა, როგორც ტერმინი და ფენომენი. ეს ყოველივე არის 

ის, რაც აერთიანებს ხალხს და ქმნის ერთობლიობის გრძნობას. ბუნებრივია, ეროვნული 

იდენტობის შენარჩუნება ყველა ქვეყანას სურს, თუმცა სახელმწიფომ როგორმე უნდა 

მოახერხოს, რომ ეს ყოველივე შოვინიზმში არ გადაიზარდოს, რაც მეორე 

უკიდურესობაა, როდესაც ესა თუ ის ნაცია თვლის, რომ ის აღემატება სხვა 

სახელმწიფოებს. პოლონეთის შემთვევაში ეს ასე არ მომხდარა და მათ მოახერხეს, რომ 

ზომიერების ფარგლებში გამოეხატათ თავიანთი ნაციონალისტური ამბიციები. ეს 

ყოველივე იმით აიხსნება, რომ სახელმწიფო არ ცდილობდა, თუნდაც განათლების 

სფეროში ისე ჩარეულიყო, რომ შოვინიზმი გამოეწვია ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, 

რომ არაერთი მკვლევარი ვერ თანხმდება ეროვნული იდენტობის დეფინიციაზე, 

ზემოხსენებული ყველა მათგანს მოიცავს და ზოგად წარმოდგენას მაინც გვიქმნის 

იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ტერმინი. 

 

სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება  

რაც შეეხება სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებას, როდის არის ეს საჭირო? რა უნდა 

მოიმოქმედოს ქვეყანამ, რომ მმართველობა შეინარჩუნოს? რა ღონისძიებები უნდა 

გაატაროს? სახელმწიფოების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა ალბათ ყოველდღე უწევს 

ნებისმიერ ქვეყანას, ვინაიდან ყოველთვის არსებობდა და არსებობენ ისეთი ქვეყნები, 

რომლებსაც სურდათ/სურთ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიების დაპყრობა, რომ 

მოექციათ ესა თუ ის ნაცია თავიანთი გავლენის ქვეშ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, 

რომ დღეს ნაკლებად არის ომები ქვეყნებს შორის, არსებობს სხვა მექანიზმები, 

რომელთა საშუალებით ცდილობენ ქვეყნები, რომ სხვა სახელმწიფოების 

ტერიტორიები დაიპყრონ ან ზეგავლენა მოახდინონ მოსახლეობაზე. 
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ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, მობილიზაცია ყოველთვის საჭიროა, რათა ქვეყნის 

მთავრობამ შეძლოს და მუდმივად აკონტროლოს სიტუაცია. სახელმწიფო უნდა 

ეცადოს, განჭვრიტოს მომავალი საფრთხე და თავიდან აიცილოს ეს ყოველივე, რა თქმა 

უნდა, ზომიერების ფარგლებში. ასეც მოხდა პოლონეთის შემთხვევაში.  

 

ლიტერატურის როლის მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის 

როგორც ამერიკელი მწერალი ჰენრი ჯეიმსი ამბობს „მცირე ლიტერატურის შექმნას  

ისტორიის დიდი დრო სჭირდება“. რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ლიტერატურას 

ეროვნული იდენტობის და სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების საქმეში? ხშირად 

ადამიანები ლიტერატურას ვერ აფასებენ სათანადოდ, როდესაც საკითხი ეხება 

ეროვნულ იდენტობას მაშინ, და როდესაც ლიტერატურის გარეშე ვერც სახელმწიფო 

ჩამოყალიბდება შესაბამისად და ვერც ენა ვერ განვითარდება. ლიტერატურა ხაზს 

უსვამს განსხვავებებს თაობებს შორის, აჩვენებს ხალხს თუ როგორი იყო სახელმწიფო 

ადრე, რა ტრადიციები არსებობდა და ასე შემდეგ, რითაც ასე თუ ისე ყალიბდება 

თანამედროვე სახელმწიფო. ამავდროულად ლიტერატურა ზრდის ქვეყნის 

პოპულარობას მსოფლიოში და სხვა ქვეყნებსაც აწვდის ამა თუ იმ სახელმწიფოს 

შესახებ ცნობებს.  

 

პოლონეთი 1795-1831 წლებში 

რითი იყო მნიშვნელოვანი 1795 წელი პოლონეთისთვის? ამ წელს პოლონეთი გაქრა 

მსოფლიო რუკიდან, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. პოლონეთის ტერიტორია იქცა 

რუსეთის, ავსტრიისა და პრუსიის ნაწილად. ამ დროს პოლონელები ტერიტორიული 

აგრესიის მსხვერპლნი გახდნენ, ისინი აღარ იყვნენ დამოუკიდებელნი და უწევდათ, 

რომ სხვა ქვეყნის დაქვემდებარების ქვეშ ყოფილიყვნენ. ამავდროულად 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ეს მოვლენები ხდებოდა მაშინ, როდესაც 

რომანტიზმი იყო ახალი ჩამოყალიბებული და ნაციონალიზმი ბევრად უფრო მეტად 
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გავრცელდა პოლონეთში. რუსეთი ცდილობდა, რომ საკუთარ მარწუხებში მოექცია 

ქვეყანა. ამავდროულად, ავსტრიაც და პრუსიაც იმავეს აკეთებდა, შესაბამისად ისინი 

თავს უცხო ქვეყნების ტყვეებად მიიჩნევდნენ. აქედან გამომდინარე, უფროდაუფრო 

გავრცელდა ნაციონალისტური იდეები, რათა პოლონელებს არ დაეკარგათ იდენტობა 

და არ მოქცეულიყვნენ სხვა ქვეყნების ზეგავლენის ქვეშ. ნებისმიერი ადამიანის 

ჩართულობა ამ პროცესში იყო მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია, რომ მწერლებმაც და 

საზოგადო მოღვაწეებმაც იგრძნეს პასუხისმგებლობა.  

 

დამოუკიდებლობის დაკარგვის მიერ გამოწვეული პრობლემები 

როდესაც ქვეყანა ასეთ სიტუაციაშია, როგორშიც პოლონეთი იყო იმ დროს და 

სახელმწიფოს არ ჰყავს მმართველი, რომელიც დაიცავს მას, ჩნდებიან სხვა ადამიანები, 

რომლებიც ცდილობენ, უპატრონონ  ქვეყანას. პოლონეთის შემთხვევაში ეს ყოველივე 

რომანტიკოსმა პოეტებმა იტვირთეს. ვინაიდან ისინი პოლიტიკურ ინსტიტუტებს 

კარგად არ იცნობდნენ, მათთვის ნაცია ასოცირდებოდა გრძნობებთან და ადამიანის 

„სულთან“. მწერლები ამბობდნენ, რომ ქვეყანა იყო სხეული, როდესაც ნაცია იყო სული. 

სახელმწიფოსთვის ბრძოლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელი იყო, თუმცა ისინი 

მიიჩნევდნენ, რომ სული იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ასეთ იდეებს ავრცელებდნენ 

საზოგადო მოღვაწეები იმისთვის, რომ ხალხს ყოველთვის ებრძოლა ნაციის 

გადასარჩენად. საყურადღებოა, რომ ამ ადამიანების გარეშე, შესაძლოა, ხალხს დაეკარგა 

იმედი, მოქცეულიყვნენ იმპერიების მარწუხებს შორის და ნაციას საერთოდ აღარ 

ეარსება. ამ საზოგადო მოღვაწეებმა მოახერხეს, რომ ნაცია ასოცირდებოდა 

ეთნიკურობასა და რელიგიასთან. ისინი განსაკუთრებით პოლონურ ენას აქცევდნენ 

ყურადღებას. იმდროინდელ პოეზიაში გაჩნდა აბსტრაქტული იდეები, რადგან 

პოეტები ნაციას, როგორც სულს ისე მოიხსენიებდნენ. ეს მოსაზრებები იმდენად 

პოპულარული გახდა, რომ რიტუალებიც ტარდებოდა და სურათებიც იყიდებოდა, 

რომლებიც ამ იდეის მიხედვით იყო შექმნილი. ამ დროისთვის ქვეყანაში  ფართო 
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მასებმა არ იცოდნენ წერა-კითხვა, შესაბამისად ვერ კითხულობდნენ ასეთ რთულ 

ნაწერებს, თუმცა ეწყობოდა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც ისინი 

ისმენდნენ ამ ნაწარმოებებს. არამხოლოდ პოეზიის ღონისძიებები, ასევე სპექტაკლებიც 

ეწყობოდა, სადაც ხალხი ნახულობდა ამა თუ იმ ნაწარმოების მიხედვით დადგმულ 

სცენებს. ადამ მიცკევიჩი და იულიუშ სლოვაცკი არიან პოეტები, რომლებმაც უდიდესი 

წვლილი შეიტანეს ზემოთ ხსენებულის მიღწევაში.  

 

სამი მგოსნიდან ერთ-ერთი - ადამ მიცკევიჩი 

„სამი მგოსანი“ პოლონეთში ასე მოიხსენიებენ სამ საზოგადო მოღვაწეს, რომლებიც 

ყველაზე აქტიურები იყვნენ ამ პერიოდისთვის, რათა ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისთვის მიეღწიათ. ვინ იყო ადამ მიცკევიჩი? რა დამსახურება აქვს მას 

პოლონეთის მიმართ? ადამ მიცკევიჩი პოლონეთის ერთ-ერთ საუკეთესო პოეტად არის 

მიჩნეული, პოლონელები მას იმისთვისაც აფასებენ, რომ მუდმივად იბრძოდა ქვეყნის 

თავისუფლების მისაღწევად. მიცკევიჩი ყოველთვის გამოირჩეოდა იმით, რომ დიდ 

ყურადღებას აქცევდა ტექსტს, გამოხატავდა ემოციას და ამავდროულად ხაზს უსვამდა 

მნიშვნელობას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ და განსაკუთრებით კი პოლონეთის 

თავისუფლების მიმართ. მიცკევიჩი იყო პატრიოტი, რომელიც ყოველთვის აღწერდა 

პოლონეთში ცხოვრების დადებით მხარეებს. ეს ყოველივე ხელს უწყობდა იმას, რომ 

გაზრდილიყო ნაციის სიყვარული ხალხში.  ისინიც არ კარგავდნენ იდენტობას, რის 

მიღწევასაც დაუღალავად ცდილობდნენ იმპერიის მმართველები. ადამ მიცკევიჩმა 

მოახერხა, ნაცია შეენარჩუნებინა, მისი ნამუშევრების გამო ხალხს ჰქონდა რწმენა, რომ 

მომავალში აუცილებლად უკეთ იცხოვრებდნენ თავისუფალ პოლონეთში. მიცკევიჩის 

მოღვაწეობის მთავარი სფერო ლიტერატურა იყო, მაგრამ ის პოლიტიკურადაც ძალიან 

აქტიურ ადამიანად მოიაზრებოდა და იმ პერიოდში, როდესაც პოლონეთი არავის 

ახსოვდა და ყველა ადამიანი ამ სახელმწიფოს იმპერიების ნაწილად მიიჩნევდა, მან 

მოახერხა და ყველას გააგებინა თავისი ნაციის შესახებ მსოფლიოს გარშემო. მიცკევიჩი 
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იმდენად აქტიურად იცავდა თავის ქვეყანას, რომ 1824 წელს ის დააპატიმრეს და 

რუსეთში გადაასახლეს, რის შემდეგაც პოლონეთში არ დაბრუნებულა, თუმცა სადაც არ 

უნდა ყოფილიყო, ის მუდმივად იცავდა თავის ნაციას და იბრძოდა პოლონეთის 

დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად.  

 

სამი მგოსნიდან ერთ-ერთი - იულიუშ სლოვაცკი 

საბედნიეროდ, ადამ მიცკევიჩი არ იყო მარტო და ამ დროს პოლონეთში იყვნენ სხვა 

საზოგადო მოღვაწე პოეტებიც, რომლებიც ეხმარებოდნენ მას. ერთ-ერთი მათგანი იყო 

იულიუშ სლოვაცკი. იგი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი იმ სამი მგოსნიდან, 

რომლებიც ჰყავს პოლონურ ლიტერატურას. იულიუშ სლოვაცკი პოლონეთის 

ისტორიაზე ხშირად წერდა, რაც, რა თქმა უნდა, ხალხს ახსენებდა, თუ როგორი იყო 

მათი ქვეყანა და ამავდროულად მათ ახალ ინფორმაციას აწვდიდა. მწერალი მუშაობდა 

პოლონეთის სამეფოსთვისაც, ის აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ საქმეებში და 

1830 წლის ნოემბრის რევოლუციის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურაც გახლდათ. 

სამწუხაროდ, ეს რევოლუცია წარუმატებლად დასრულდა. შემდეგ  ის გადაასახლეს და 

1848 წლამდე პოლონეთში არ დაბრუნებულა. სლოვაცკი ყოველთვის ცდილობდა, 

სამშობლო გამოეჩინა, როგორც სამყაროს დამოუკიდებელი და, ამავდროულად, 

საჭირო ნაწილი. მის ნამუშევრებში ეს ყოველთვის ჩანდა, ის პოლონელობით ამაყობდა 

და ნაწერებით ცდილობდა, ეს ყოველივე სხვა ადამიანებსაც ეგრძნოთ. ის იყენებდა 

ფანტაზიას, სიმბოლოებს ამ მიზნის მისაღწევად. სლოვაცკი პოლონელი 

ახალგაზრდებისთვის მომღერალი და სულიერი ლიდერია, რომელიც მათ 

განვითარებაზე მუდმივად ზრუნავდა. მისი ნამუშევრები იყო ინსპირაცია 

მწერლებისთვის და მისი იდეები ადამ სნიკმა და მიჩალ ბალუცკიმაც გაიზიარეს, 

შესაბამისად, გააგრძელეს სლოვაცკის გზა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 

ქვეყნისთვის.  
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სამი მგოსნიდან ერთ-ერთი - ზიგმუნტ კრაშინსკი 

ზიგმუნტ კრაშინსკი საზოგადო მოღვაწეა, რომელიც იმ სამ მგოსანს შორის მოიაზრება, 

რომლებმაც პოლონეთის ნაციონალიზმის შენარჩუნება შეძლეს საკუთარი კალმით. 

თავდაპირველად ის მხოლოდ პოემებს წერდა, თუმცა რადგან დაინახა, თუ რა 

გასაჭირში იყო მისი ქვეყანა, მანაც დაიწყო საკუთარი წვლილის შეტანა სახელმწიფოს 

გადარჩენის საქმეში. მის ნაწარმოებებში ჩანს, რომ თავისუფლების დაკარგვა იყო 

გარკვეული შემოწირულობა პოლონეთის მიერ, რათა მსოფლიო ცოდვებისგან ეხსნა და 

საბოლოოდ ამ მსხვერპლის გამო პოლონეთი გახდებოდა მსოფლიოს ლიდერი. 

ბუნებრივია, ეს ყოველივე ნებისმიერ პოლონელს მისცემდა მოტივაციას, იმედს და 

ბრძოლის სურვილს, რადგან ისინი იფიქრებდნენ, რომ ერთ დღეს მათი ქვეყანა 

შესაძლოა, გამხდარიყო მსოფლიოს ლიდერი და რომ ისინი დაიბრუნებდნენ 

დამოუკიდებლობას. აღსანიშნავია, რომ ადამ მიცკევიჩის ნაწარმოებებს უდიდესი 

გავლენა ჰქონდა ზიგმუნტ კრაშინსკის ნამუშევრებზე. კრაშინსკი იმითაც იყო მისაბაძი 

პოლონელებისთვის, რომ ის არ შეეგუა მამის ქცევას, ის არ გახდა რუსეთის იმპერიის 

ერთგული, როგორც ეს მამამისმა გააკეთა. პოეტი ისტორიულ და სიმბოლურ ფიგურებს 

ყოველთვის ყურადღებას აქცევდა და ამით ქვეყნის წარსულის შესახებაც ავრცელებდა 

ცნობებს ფართო მასებში და ამავდროულად, მათ მაგალითს უჩვენებდა. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ განსხვავებით მიცკევიჩისა და იულიუშ სლოვაცკისა, ზიგმუნტ კრაშინსკი 

ანონიმურად აქვეყნებდა საკუთარი ნამუშევრების უმეტესობას. როგორც მწერალმა, 

კრაშინსკიმ, მეტად მნიშვნელოვანი საქმე შეასრულა და ბუნებრივია, რომ ის რჩება ამ 

პერიოდის ისტორიის ერთ-ერთ წამყვან ფიგურად.  

 

ანტონი მალჩევსკი 

მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მიჩნეული იმ სამ მგოსანთა შორის, მისი 

მოღვაწეობაც საყურადღებოა. ანტონი მალჩევსკი ერთ-ერთი მათგანი იყო იმ საზოგადო 

მოღვაწეებისგან, რომლებიც ქვეყნისთვის გამუდმებით იბრძოდნენ. 1811 წელს ის იყო 
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არმიის წევრი, 1815 წლამდე იბრძოდა პოლონეთის სახელით, თუმცა 1816 წელს ფეხში 

დაიჭრა და იძულებული გახდა, არმია დაეტოვებინა. მისი ნაწარმოები „მარია“ 

ინსპირაციის წყარო იყო ადამ მიცკევიჩისთვის. მალჩევსკი მუდმივად ცდილობდა, 

ქვეყნისთვის სასარგებლო რამ გაეკეთებინა და მისი ნაწარმოებიც ამის დასტურია, 

რომელმაც პოლონეთის სახელი გაავრცელა სხვადასხვა ქვეყანაში მაშინ, როდესაც 

არავის ახსოვდა ის. 

 

მგოსნების მიერ შექმნილი ნაწარმოებების თავისებურებები 

ადამ მიცკევიჩის, ზიგმუნტ კრაშინსკის და იულიუშ სლოვაცკის ნაწარმოებები არ არის 

სტანდარტული და ბუნებრივია, ისინიც გამოირჩევა სხვა მწერლების ნამუშევრებისგან. 

სანამ ისინი 1830-31 წლებამდე გეგმავდნენ გამოსვლებს, მათი ნაწერები მუდმივად 

ეხებოდა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, თუ რა აზრი აქვს ამას და რა იქნებოდა იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი იქნებოდნენ თავისუფლები, შესაბამისად, ამ ყოველივემ ხალხს 

მისცა ბიძგი, დაეწყოთ ბრძოლა. ნაწარმოებები სხვადასხვა ინტერპრეტაცით არის 

წარმოდგენილი. ერთ-ერთი მათგანი მოგვითხრობს, თუ როგორ გარდაიქმნება 

უბრალო ბიჭი გუსტავი კონრადად, რომელიც მისი ახალი ვერსიაა. კონრადი 

ყველაფრისთვის მზად არის, ის არასდროს იხევს უკან და ყველაფერს აკეთებს 

იმისთვის, რომ მისი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი. ბუნებრივია, ამ ყოველივეს გამო 

კონრადი გახდა ინპირაციის წყარო ახალგაზრდებისთვის, მათაც უნდოდათ, ამ 

პერსონაჟისნაირად ეცხოვრათ. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ პერიოდის პოლონური 

ლიტერატურა განსხვავდება ევროპულისგან იმით, რომ პოლონელები უმთავრეს 

მიზნად და უმნიშვნელოვანესად ნაციონალურ მოტივებს უსვამენ ხაზს, რაც არ არის 

გასაკვირი. მათთვის ამ ეტაპზე თავისუფლების მიღწევა იყო მთავარი. ეს ყოველივე 

ადასტურებს იმას, თუ რამდენად იყვნენ მწერლები ჩართულნი პოლიტიკურ 

პროცესებში და რომ ისინი ყველაფრისთვის მზად იყვნენ, რათა ქვეყანა ეხსნათ 

იმპერიების მარწუხებისგან. საყურადღებოა ისიც, რომ მწერლებმა ბუნებრივია, შექმნეს 



10 
 

ხალხში თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ხატი, მაგრამ მათ არამარტო ამ 

ყველაფრის მოპოვება სურდათ, არამედ ისიც რომ დამოუკიდებელი პოლონეთი 

ევროპის მასშტაბით მაინც ყოფილიყო უძლიერესი სახელმწიფო. ეს ყოველივე მათ 

ამბიციას უსვამს ხაზს, ამავდროულად იმედს. მათი აზრით, პოლონეთი შეძლებდა 

დემოკრატიის შექმნას ევროპაში და სწორედ ამ ქვეყანას უნდა რგებოდა ეს როლი. 1830 

წელს პოლონეთის აჯანყებამ იხსნა საფრანგეთის რესპუბლიკა, რომელიც სულ ცოტა 

ხნის შექმნილი იყო, ვინაიდან ის ჯარი, რომელიც უნდა გაგზავნილიყო ამ 

რესპუბლიკაში, პოლონეთში გამოაგზავნა რუსეთის იმპერიამ. ამ ფაქტმა 

პოლონელებისთვის ხაზი გაუსვა ზემოთ ხსენებულს, რომ ისინი საჭირონი იყვნენ 

ევროპაში დემოკრატიის დასამყარებლად და შესაქმნელად. კრასინსკის შემოქმედებაში 

ჩანს, რომ ის წარმოიდგენს პოლონეთს, როგორც ბევრი ნაციის გამაერთიანებელს, 

რომელიც პოლიტურ თავისუფლებას და შემწყნარებლობას გაავრცელებს და დაიცავს 

ამ პრინციპებს. „პოლონელობა“ ამ მწერლებისთვის კვლავ პოლიტიკურია, ისინი 

მსოფლიოს ხსნას ამ ერთიანი ქვეყნის შექმნაში ხედავენ. იმდროინდელ პოლონეთში, რა 

თქმა უნდა, ეს ყოველივე მისაღები იქნებოდა, თუმცა დღეს საკამათოა, რამდენად 

სწორი იყო ასეთი ნამუშევრების შექმნა, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ არა მსგავსი 

ნაწარმოებები იქნებ პოლონეთი, როგორც ნაცია, აღარც კი არსებულიყო. 

 

რომ არა ეს სამი მგოსანი, რა მოხდებოდა? 

რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ალტერნატიული რეალობის შესახებ დარწმუნებით 

საუბარი, თუმცა შეიძლება, რომ ვივარაუდოთ თუ რა მოხდებოდა, რომ არა გარკვეული 

მოვლენა, რაც უფრო მეტად უსვამს ხაზს თითოეული მოვლენის დადებით და 

უარყოფით მხარეებს. ზემოთ იყო ხსენებული ის, რომ ადამ მიცკევიჩს, იულიუშ 

სლოვაცკის და ზიგმუნტ კრაშინსკის დღეს მგოსნებს უწოდებენ მათი ღვაწლის გამო. 

იმპერიებს და მათ მმართველებს მუდამ სურთ, რომ გაზარდონ ტერიტორიები და 

თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელის ელინიზმი გვიდასტურებს იმას, რომ მათი 
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ერთადერთი მიზანი ნამდვილად ეს არის. შესაბამისად, ეროვნული იდენტობის 

შენარჩუნება მწერლების, მოღვაწეების, ხალხის როგორც ერთიანი ძალის, გარეშე 

ვერასდროს იქნება შესაძლებელი. ზემოთ ხსენებული მწერლები, განსაკუთრებით კი 

სამი მგოსანი, ხალხს ახსენებდნენ ისტორიას, პოლონეთის როგორც ერის 

მნიშვნელობას, ეთნიკურობას, რელიგიას, იმ ყოველივეს, რაც მათ სხვებისგან 

გამოარჩევდათ. მათი ნაწარმოებები იმედს, მოტივაციას, მომავლის რწმენას 

უყალიბებდა ხალხს. ამ ყოველივეს გარეშე მრავალი სახელმწიფო დაიკარგა და 

მხოლოდ ისტორიას შემორჩა, (მაგ. ბიზანტია). სავარაუდოდ, ასე მოხდებოდა 

პოლონეთის შემთხვევაშიც და ეს ქვეყანა აღარ იარსებებდა. 

 

დასკვნა 

ზემოთ ხსენებულმა არაერთმა ფაქტმა დაადასტურა, რომ პოლონური ლიტერატურის 

როლი 1795-1831 წლებში პოლონეთის ეროვნული იდენტობისა და 

სახელმწიფოებრიობის შესანარჩუნებლად იყო უდიდესი, უმნიშვნელოვანესი და ამ 

პოეტების ძალისხმევის გარეშე დღეს შესაძლოა, სიტყვა პოლონელი არც კი 

არსებულიყო. ეს გასაკვირია არაა, რადგან მარტივად შეუძლიათ იმპერიებს სხვადასხვა 

ხალხის ასიმილაციას შეუწყონ ხელი. ლიტერატურა ხალხს არამარტო სიამოვნებას 

ანიჭებს, არამედ აფიქრებს იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც აქტუალურია იმ 

მომენტისთვის და ასეც მოხდა პოლონეთის შემთხვევაში. ყველას სურდა, 

დამსგავსებოდა ადამ მიცკევიჩის, იულიუშ სლოვაცკის და ზიგმუნტ კრაშინსკის მიერ 

შექმნილ პერსონაჟებს, რადგან ისინი მისაბაძნი იყვნენ. ფართო მასა ხვდებოდა თუ რა 

გასაჭირში იყო ქვეყანა, რომ ლიტერატურის უმთავრესი თემაც კი დამოუკიდებლობას 

ეხებოდა. შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ ამ ყოველივეს გამო დღეს არსებობს 

პოლონეთი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. 
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